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Skadad katt upphittad
i kartong i skogen
Någon har med berått mod skadat en ungkatt
och placerat henne i en stängd kartong i
skogen i Agunnaryd utanför Ljungby. Slumpen
gjorde att hon hittades och överlevde. Luna
vilar nu ut i stödhem som KKS Ljungby ordnat.
En lördag i mars hade ett gäng ungdomar
hyrt klubbstugan i Agunnaryd för att fira en
födelsedag. Vid 22-tiden gick några ungdomar
den långa grusvägen genom skogen för att
hämta fler filtar. Halvvägs hördes jamanden
från skogen. Med hjälp av sina mobiltelefoner
kunde de lokalisera en papplåda. När de öppnade lådan satt en katt och jamade förtvivlat
på en handduk full med avföring.
Tack vare att en av ungdomarna, Sejla
Hodzic, tog hem den magra katten till sitt hem
över natten räddades Luna till livet.
På Ljungby smådjursklinik konstaterade
veterinär Jeanette Olsson en skada på tassen. Det såg ut som att en tå var helt av, men
röntgen visade att det ”bara” var en svullnad.
På minst två tassar hade Luna skorpor/ruvor,
troligen brännsår. Svansen var kapad. Huden
på översta kotan hade nyligen läkt.
Luna får antibiotika och smärtlindrande.
Hon ömmar mycket både på svansen och tassen. Luna var mycket mager och får särskilt näringsrikt foder, men det måste portioneras ut
för hon äter allt och attackerar maten. Magen
måste vänja sig vid att hon nu får mat.
Trots allt hon varit med om är Luna oerhört
tillgiven.
KKS Ljungby (Smålandskatten i samarbete
med KKS) har lämnat in polisanmälan och
kontaktat länsstyrelsen i Kronoberg.

Här hittar du KKS på Facebook

KKS har en Facebook-sida där du kan följa katternas öden dagligen. Gå in på facebook.com/
kattkommandosyd.
Flera av KKS katthem och förmedlare har
också egna Facebookgrupper/-sidor.
• Hemlösa katter i Blekinge och Småland
• Hemlösa katter i Kalmar
• Hemlösa katter i Skåne
• Linus Katteria
• Hemlösa katter Syd – KKS
• Remingtons kattlya
• Smålandskatten

Hur kan människor vara så grymma mot ett oskyldigt djur!? Har du någon
information om katten eller känner igen den maila smalandskatten@kks.nu!

KKS Ljungbys kassa var tom när de fick
larm om Luna. Ge gärna en gåva till Lunas
veterinärvård och foder på bg 176-58 58
eller swisha till 123 354 81 61.
Andra katter som hittats dumpade och
nu bor på Svegards katthus i Markaryd, ett
av KKS katthem, är Puzzel, en skeppskatt
som hittades i en trädgård utanför Ljungby, och Lupin, också funnen i trädgård
i augusti ifjol. Hon var livrädd för andra
katter. Och på Willys toalett hade någon
lämnat en kattunge på 10-12 veckor strax
före jul. Den rödrandige gossen lystrar nu
till Willy.

2015 - ett hektiskt år

Många hjälper Kattkommando Syd att rädda
katter. Under 2015 hanterade vi över 800 nya
ärenden. Förutom alla nya katter som behöver
hjälp finns det runt 300 kattplatser på våra
katthem som ständigt är fyllda och vi har ännu
fler katter placerade i stödhem, en del har varit
i stödhem länge, medan andra får stödhem
under året. I många fall landar katterna så småningom i permanenta hem. Ibland får katterna
stanna permanent i stödhemmet.
I detta KKS-blad beskrivs olika kattöden som
Kattkommando Syds aktiva varit inblandade i.

KKS- katter 2015
650 katter placerades i permanenta
hem.
• Ca 300 katter bor på våra elva katthem.
• Uppåt 500 katter bodde i stödhem
under året, en del permanenta.
• Kattkolonier och enstaka katter matas
på Öland, Kalmar, Sölvesborg, Kristianstad, Malmö, Tomelilla med flera orter.
Ca 50 katter i TNR-M-projekt (katterna
har kastrerats och släppts tillbaka i sin
välkända miljö).

•

Stöd de hemlösa katterna genom en gåva till KKS! PG 138 39 84-0.

Utmärglade Skorpan en riktig överlevare
När Skorpan Lejonhjärta hittades på en liten
ort i Skåne var han i mycket dåligt skick. Totalt
utmärglad med såriga, svullna tassar, infekterat sår på ena benet, en infektion i kroppen,
blodbrist och njursvikt.
Första veterinären ville avliva direkt. Men
det ville upphittaren inte vara med om. Nästa
veterinär tyckte att Skorpan skulle få en chans
så antibiotika sattes in. Med omfattande vård
och omsorg började Skorpan återhämta sig.
Ytterligare utredning och provsvar hos vår
duktiga kattveterinär Eva Heger i Kävlinge
visade att Skorpan hade en infektion med
Mycoplasma hemofilis (tidigare benämnd
Hermobartonella). Antibiotikabehandling i
fyra veckor sattes in.
Skorpan äter njurfoder och får behandling
för sin njursvikt iform av ipakitine (fosfatbindare) och Fortekor (minskar läckaget av proteiner
i njurarna). Han gillar torrfoder bäst.
Alla åtgärderna har haft mycket bra effekt
på Skorpans tillstånd. Alla provresultat har
blivit mycket bättre och han har ökat bra i vikt.

Sjuka Alice och Amelie
Alice har njurproblem och måste äta dyrt
specialfoder. B 12-brist konstaterades hos
Amelie efter flera veterinärbesök och nu får
hon spruta hos veterinären en gång i veckan
under flera veckor för att få upp B 12-värdet.
Katja har också dåliga njurar. Hon har sanerat
sina tänder och till råga på allt fått en fistel i
rumpan.
Dessa tre kattflickor, alla 7-8 år gamla, bor i
stödhem som Birgitta Axelsson i Sölvesborg
är ansvarig förmedlare för. Amelie matvägrade
under lång tid och först efter att många sorters
mat prövats bestämde hon sig för att äta en
viss sorts blötmat. Små påsar med dyr mat
faller Amelie i smaken, men även de andra åtta
katterna i stödhemmet vill ha denna goda mat.
Och det kostar.
Amelie är fortfarande mager, medan Alice
och Katja gått upp i vikt efter diagnosen och
rätt foder och medicin.

Alice

Specialmat är dyrt!

Veterinärfoder till sjuka katter är en stor
löpande utgift och veterinärbesöken kostar också pengar. Sätt gärna in en gåva till
Alice, Amelie och Katja på pg 76 25 30-4
eller swisha till 123 228 81 65. Märk ”AAK”.

Amelie
Skorpan

Bidra till Skorpans
veterinärvård

Veterinärvården har varit mycket kostsam
så gåvor tas mycket tacksamt emot på
Remingtons bg 5024-2213 eller swish 070
322 70 15. Tass på förhand!

Sköldkörtelproblem
Teddy fick ingen veterinärbehandling i sitt
hem och har därför tagits om hand av KKS.
Han bor i stödhem i Malmö. Det visade sig att
Teddy har artros, dåliga tänder som behöver
åtgärdas, e-colibakterier och värst av allt,
sköldkörtelrubbningar.
Teddy får nu medicin och ska få behandling
med radioaktivt jod mot sköldkörtelproblemen. Det kommer att kosta runt 10 000 kronor.
Teddy

Gåvor till Teddybjörnen

Hjälp oss betala för Teddys kommande
veterinärbehandlingar genom att sätta in
en gåva på pg 138 39 84-0 eller swisha till
123 554 90 27. Märk ”Teddybjörnen”.

Katja

Sune nyser och nyser

Sune hittades som liten kattunge bredvid
sin ihjälkörda mamma och ett syskon som
troligen dött av svält. Sune hade tur, han fick
en adoptivmamma som tog mycket väl hand
om honom och nya syskon att busa och mysa
med.
Några månader senare fick Sune problem
med nysningar som inte gick över trots flera
antibiotikabehandlingar och kortison. Enda
skillnaden är att snoret inte längre är blodblandat.
Stackars Sune nyser många gånger varje
dag och vissa dagar, när det är som värst, hör
man på hans andning att han har det jobbigt.
Man undrar hur mycket segt snor som får plats
i hans lilla nos.
Ögon och nos rinner inte och Sune är i
övrigt pigg.
Sune har utretts på djursjukhus utan att det
kunnat konstateras vad problemet är. Ny tid är
bokad för rinoskopi och biopsi.
Vi håller tummar och tassar för att det inte är
något allvarligt och att Sune kan få hjälp. Sune
är en busig och livlig katt som behöver eget
hem att flytta till så fort nysningarna avtagit.

Sune

Hjälp Sune!

Sune bor på Lenas katthem i Sölvesborg.
Du kan bidra till Sunes veterinärvård genom att sätta in en gåva på pg 76 25 20-5
eller swisha till 123 354 66 03.

Köp fina presenter till dig själv och andra i KKS nätbutik, butik.kks.nu. Du hjälper KKS-katter!

Kan du öppna ditt hem för Ralph & Randi eller Lilleplutt & Tom?
Sötaste Ralph kom till en äldre kvinna i mellersta Skåne som tagit hand om hemlösa katter i
många år. Han var hungrig och mager och hon
kunde inte göra annat än öppna sin dörr för
honom.
Ralph fann direkt en kompis i Randi, även
hon hade varit hemlös och räddad till livet.
Finaste killen Ralph är en bedårande kattgosse på 1½ år, nyfiken, litet försiktig, men
med stor lust till allt. Han har en vacker, tjock
och blank päls med silvergrå teckning. Ralph
älskar att gosa och är snäll mot alla, människor
som katter.
Tom och Lilleplutt har också fått en fristad i
samma hem. Om nallebjörnen Tom kunde tala
skulle han berätta följande:
”Hej, jag heter Tom. När jag var liten kattunge blev människorna jag bodde hos arga
ibland och då fick jag en spark och de skrek
åt mig. Jag blev jätterädd och låg mest och
gömde mig.”
Tom trivs bra med hundar och blev så glad
över sin nya vän Lilleplutt, när han kom förra
året. Kärleken är ömsesidig.
Men nu är kvinnan svårt sjuk och därför behöver Ralph och Randi få ett nytt gemensamt
hem liksom Tom och Lilleplutt som vill flytta
tillsammans.
Den som vinner katternas förtroende
kommer att vara den lyckligaste matten eller
hussen i världen!

Katterna söker hem!

Ralph och Randi är båda födda 2014. De
är kastrerade, id-märkta och vaccinerade.
Tom är född 2011. Lilleplutt 15 maj 2014.
De är kastrerade, id-märkta och vaccinerade. Maila malmo@kks.nu för mer
information.
Ralph

Randi

Upphittad mitt i vintern

I februari hittades store killen Jackson utomhus i nordvästra Skåne. Han var riktigt snuvig,
inte konstigt när han var ute mitt i vintern. Hos
veterinären togs blodprover och det visade sig
att Jackson har diabetes.
Så nu får Jackson, vars ålder uppskattas till
7-8 år, insulin morgon och kväll. Han har flyttat
till ett sjukvårdskunnigt stödhem i Malmö,
vilket är tryggt för Jackson. När diabetesen är
under kontroll ska han tandsaneras för han var
ful i munnen.

Lilleplutt & Tom

Hiv-positiva katter i Kävlingekolonin
Våren 2014 fick Remingtons kattlya en vädjan
om att hjälpa en koloni med katter i Kävlinge.
Katterna hade misshandlats, polisanmälan
gjordes men vittnena drog sig ur.
Samma år fångades 16 vuxna katter in. Erik,
en frånflyttad svartvit stor och fin gosse, kändes inte så frisk så vi bad om ett FIV/FELV-test,
vilket tyvärr var positivt för FIV. Vi beslöt oss då
för att testa alla katterna i kolonin och lyckades
förhandla fram ett bra pris hos vår veterinär.
Ytterligare tre katter var FIV-positiva. Alla
utom Erik är yngre katter födda på plats.
Stödhemmen sinade efter hand så sex katter blev kvar. De har hela tiden matats av en
kvinna i hennes trädgård. I somras blev Olivia,
som var den enda honan som var kvar, dräktig
– hon har aldrig tidigare fött. Hon hann föda
ungarna innan vi lyckades fånga in henne. En

kattunge hittades halv i trädgården och de två
andra klarade sig inte heller.
Men Olivia blev istället amma till fyra små
moderlösa kattungar efter infångandet.
I höstas fick vi alarmerande rapporter om
att de fem kvarvarande katterna hade börjat
magra av så arbetet med att fånga tog ny fart.
En dag hittades Simon död i en av bolådorna.
Han var totalt utmärglad.
Petronella fick somna in i stödmattes famn
när behandling inte hjälpt och njurvärdena
skjutit i höjden. Gustav Qvintus är precis som
Petronella HIV-positiv men för övrigt i gott
skick.
Nu återstår bara Lilleman Roger, som är en
rödvit mindre kattgosse, att fånga in. Troligen
är han HIV-positiv.
Christina Jansson

Dagbok från hemlös katt

Jag fick dropp
med näring och
insulin. Mina
sockervärden var
skyhöga. Efter
några veckor var
insulinvärdena nere
på hyfsade nivåer.
Jag känner mig
mycket piggare,
dessutom har jag
ökat i vikt med rätt
mat och pälsen
börjar bli fin. Nu väntar vi bara på att min bukspottkörtel ska börja producera insulin, och
om detta är möjligt blir jag fullt frisk.

Hej, jag heter Greedo. Min historia började
med att jag hittades i ett hönshus. Jag åt av
hönornas mat för att överleva. En snäll människa tog in mig tillfälligt. Där fick jag god
mat. Det var bra eftersom jag var fruktansvärt
mager och fått svälta som hemlös.
En snäll familj fick syn på min bild på Facebook och nu började livet vända. De hämtade
mig, och tog mig till veterinär akut då jag var
väldigt sjuk. Jag hade lunginflammation!
Jag fick kortison och penicillin, men när
behandlingen avslutats var jag inte ett dugg
piggare. Så det blev ett nytt veterinärbesök
och då konstaterades att jag hade diabetes.

Jackson ser mycket sliten ut och har varit hos veterinär flera gånger. Vi hoppas han piggnar på sig rejält
nu när han får behandling för sin diabetes.

Hemlösa katter Syd

Det är KKS Bjuv/Kågeröd som ansvarar
för Jackson. De har egen Facebook-sida,
Hemlösa katter Syd. Stöd Jackson med en
gåva till bg 896-3159 eller swisha till 123
389 38 64. Märk ”Jackson”.

Detta var min berättelse om mitt tuffa liv
som hemlös som skulle slutat här om jag inte
fått hjälp i sista stund. Det känns som att jag
förbrukat två av mina nio liv redan. Jag kommer att tänka på alla andra katter därute som
aldrig får en chans.
Men så länge det finns liv, finns det hopp!
från Greedo

Stöd till Greedo

Hjälp oss med Greedos veterinärvårdskostnader. Sätt in en gåva på Bjuv/Kågeröds
bg 896-3159 eller swisha till 123 389 38
64. Märk ”Greedo”.

KKS är i AKUT behov av fler stödhem. Anmäl dig på stodhem@kks.nu eller ring 0455-221 19.

Katthem läggs ner,
permanenthem sökes!
Som vi tidigare meddelat kommer Tant Märtas
katthem i Bromölla att läggas ner. Fastigheten
ska säljas efter att Lotta som hjälpte Märta
med katterna har avlidit. Vi sänder ett varmt
tack till Lotta för hennes insats för hemlösa
katter. 13 katter finns kvar på katthemmet. De
behöver nya hem. Hör av dig till lena@kks.nu,
0705-49 56 12, om du kan hjälpa till. Nedan
syns ett urval, fler finns under Lena K katter på
vår hemsida, kks.nu.

Utan din gåva...
blir inga katter hjälpta

Vi skriver mycket om att skänka gåvor till
KKS. Vi hoppas att detta inte upplevs som
”tjat”. Men sanningen är den att utan dig
som gåvogivare så skulle KKS inte kunna
hjälpa många katter. Din insats är fundamentet som hela verksamheten står på.
Varje gåvogivare är en viktig kugge för att
tusentals katter ska få hjälp av KKS varje år.
Känn dig stolt över din
insats för katter i nöd!

Aktiviteter

Beata

Embla

Kattis

Selene

Vill du bli månadsfadder?
Lenas katthem söker fler månadsfaddrar för
trygghet och stabilitet i ekonomin, då flera intagna katter är äldre och sjuka. Kontakta Lena
via 0705-49 56 12 eller lena@kks.nu. Lenas
katthem har pg 76 25 20-5.
På Malmö/Österlens katthem bor också
mest äldre katter som härstammar från en stor
kattkoloni i Kivik. Anmäl dig som månadsfadder till malmo@kks.nu. Pg 76 25 26-2.

Här hittar du KKS under våren och sommaren.
Bjuv/Kågeröd: Loppis då och då. För info
och lämning av loppissaker, 070-98 901 55,
therese.w@kks.nu.
Kalmar: Loppis. För info och lämning loppissaker, 0708-46 34 43, berndt@kks.nu.
Karlskrona: Vårmarknad Stortorget lördag 21
maj. Rödebydagen i juni. Lövmarknaden torsdag 23 juni. Torhamns marknad i juli. Torgfest
Stortorget lördag 27 augusti. Jacobi marknad i
Lyckeby i september. Holmsjö marknad lördag
8 oktober. Öppet hus på Hökamåla katthotell
sista söndagen i månaden 13-16 året om.
Ljungby: Hälso- & glädjemässa lördag 7 maj.
Klappekatten Bingo deltar. För info om fler arrangemang, facebook.com/smalandskatten.
Löddeköpinge: Öppet hus på Remingtons
kattlya sista söndagen varje månad 14-16 året
om.
Malmö: Loppis. För info och lämning av loppissaker, kathleen@kks.nu.
Sölvesborg: Sommarmarknaden under Killebom 6 juli. Östersjöfestivalen i Karlshamn i juli.

Auktion

Nu kan du fynda på vår auktion i Kattkommando Syds webshop. Allt från kuddar, porslinskatter, grytlappar, tavlor, smycken till böcker med
katt-tema. Inkomsten går till våra hemlösa
pälsklingar. butik.kks.nu/auktioner

Frida stickade för KKS

I påskas sålde Frida Sjögren egenhändigt
tillverkade vantar och handledsvärmare på en
marknad i Degeberga. Förtjänsten skänker hon
till KKS. Frida hade också en bössa på plats.
Hittills har det blivit 1 000 kr.
Tack Frida för ditt fina initiativ!

Handla i webbutiken

KKS webbutik har fått en uppfräschning och
utökar sortimentet, butik.kks.nu.

Det går att köpa Fridas stickade artiklar hos
hennes systrar på Kristianstads fotvård,
men också att beställa direkt från Frida på
MadeByFrida@yahoo.se. Hon tar även emot
specialbeställningar.

Här hittar du

Katthem och förmedlare
Bjuv/Kågeröd: Therese W/Britta T,
070-98 901 55, therese.w@kks.nu,
BG 896-3159, Swish 123 389 38 64.
Finja: Linus katteria, 0706-88 52 23,
marita.l@kks.nu, BG 710-8202.
Kalmar: KKS Kalmar, annica.w@kks.nu,
BG 5011-5872, Swish 123 511 12 73.
Kristianstad: 0709-49 48 76,
lena.o@kks.nu, PG 76 25 20-5.
Landskrona: Svalövs & Böketofta katthem
0733-182 044, angelica.w@kks.nu,
PG 76 25 32-0, Swish 123 667 35 94.
Ljungby/Markaryd: Svegards katthus,
0725-19 89 89, smalandskatten@kks.nu,
BG 176-5858, Swish 123 354 81 61.
Löddeköpinge: Remingtons kattlya
Sms:a 0706-67 36 86, stina@kks.nu,
BG 5024-2213, Swish 070 322 70 15.
Öppet: Sista söndagen i månaden 14-16.
Malmö/Österlen: KKS Malmö, malmo@kks.nu,
PG 76 25 26-2, Swish 123 412 53 08.
Ramdala: Bäckareboda gård, lena@kks.nu,
PG 76 25 20-5.
Rödeby: Hökamåla Katthotell, 070-412 90 68,
birgitta@kks.nu, PG 138 39 84-0. Swish 123 554
90 27. Öppet: Sista söndagen i månaden 13-16.
Sölvesborg:
Lenas katthem, 0705-49 56 12, lena@kks.nu.
PG 76 25 20-5. Swish 123 354 66 03.
Birgitta A, 073-83 11 897.
PG 76 25 30-4. Swish 123 228 81 65.
Sölvesborgs katthem, lena@kks.nu.
PG 76 25 20-5.
Ängelholm: Lotta H, lotta.h@kks.nu,
BG 896-3159, Swish 123 389 38 64.
Olika funktioner i KKS
Ordförande styrelsen:
Christina Jansson, stina@kks.nu
Ekonomiansvarig styrelsen:
Birgitta Carlsson, birgitta@kks.nu
Insamlingsansvarig styrelsen:
Susanne Cederholm, susanne.c@kks.nu
Sekreterare styrelsen:
Lisbeth Nilsson, lisbeth@kks.nu
Webmaster & bitr webmaster:
Carina B och Ann-Margaret S,
webmaster@kks.nu
Facebook-administratörer:
Huvudadministratörer:
Susanne Cederholm, susanne.c@kks.nu,
Kathleen Ericsson, kathleen@kks.nu.
Anmälan veterinärvårdsfadder:
Nils Willysson, vetrfadder@kks.nu,
070-237 12 76
If-fadder: Susanne Hånberg,
susanne.h@kks.nu, 0708-188 106
Adressregister:
Susanne Cederholm, adress@kks.nu
Stödhemsanmälan: Lisbeth Nilsson,
stodhem@kks.nu, 0455-221 19
Auktion: auktion@kks.nu. Pg 65 31 51-1.
Webbutik:
Kerstin Hermansson, butiken@kks.nu.
Ärenderegister:
Lena Kristiansson (före 2013),
Christine Karlsson, arende@kks.nu

Swisha din gåva till 123 554 90 27! Framme direkt till katthjälp.

Kattkommando Syd
c/o Birgitta Carlsson
Mörtövägen 77c
370 30 Rödeby

Karlskrona våren 2016

Köp presenter som hjälper hemlösa katter!
HANDGJORDA ÖRHÄNGEN med kattberlock

Örhängena med kattberlock är tillverkade av en KKS-medarbetare.
Nickelfria, 2 x 3 cm. Fin present till dig själv eller en kattvän du känner.
KKS-pris: 75 kr + porto
SILVERBAND FÖR HEMLÖSA KATTER

För över fem år sedan tog vi fram det första Silverbandet till försäljning. Bandet
symboliserar hjälp till hemlösa katter. Fäst på kavajslag, 2 x 4,5 cm.
KKS-pris: 30 kr + porto
silverbandsHÄNGE

KKS säljer nu Silverbandet som hänge, vitmetall och strass, 1,5 x 4 cm.
KKS-pris: 100 kr + porto
KASSE MED KKS-LOGO

Handgjord tygkasse i naturvit, tvättad bomull som sys upp exklusivt för KKS.
Krymper inte, 32 x 35 cm. KKS-logon i svart.
KKS-pris: 50 kr + porto
Sjal med kattmotiv

Underbar, nätt sjal i tunt, genomskinligt chiffongmaterial med kattmotiv. Svart
med ”guld”-katter, beige och blekrosa med svarta katter, 35 x 145 cm.
KKS-pris: 175 kr + porto

Läs mer på nästa sida!
INBETALNING / GIRERING B
Meddelande till betalningsmottagaren

Presenttips & vårgåvor

Till plusgirokonto nr

138 39 84 – 0

(priser inkl porto)

Avgift

...... Örhängen á 81:50 kr

p Vårgåva

Betalningsmottagare

...... Silverband á 36:50 kr

p Gåva Lörbykatter

Kattkommando Syd

...... Silverbandshänge á 106:50 kr

p KKS-vän 2016 = 100 kr

Avsändare (Namn och postadress)

...... Tygkasse KKS logo á 86 kr

p Jag vill bli FADDER och betalar

...... Sjal med kattmotiv á 181:50 kr
p svart p rosa p beige
p 10 blandade vykort = 58 kr

Kod 1

Kassastämpel

....................... kr varje månad.

p Jag vill bli IF-fadder och betalar
p 600 kr/år p 50 kr/mån

Eget kontonr vid girering
Svenska kronor

Öre

I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS - RESERVERAT FÖR PLUSGIROT

#

13839840 #02#

Övergivna bondgårdskatter

Många hemlösa katter kommer från bondgårdar. Okastrerade hanar vandrar
vidare och så förökar sig katterna.
KKS kontaktades om en kattkoloni i Lörby utanför Sölvesborg. Drygt ett dussin katter hade sökt sig från en ödegård till en annan bondgård, där en anställd
förbarmade sig över katterna och gav dem mat.
Hittills har KKS kastrerat, id-märkt, vaccinerat och avmaskat 12 katter. Kvar vid
gården är en hona, och en hona som kommit till stödhem behöver snart kastreras.
Två killar, Abbe och Adrian, har avslagna hörntänder som behöver opereras.
De skulle behöva komma till stödhem, åtminstone några veckor efter operationen. Aiko, Ainee och Alpine är helt friska och söker stödhem och helst permanenta hem.

Abbe

Adrian

Aiko

Ainee

Fler katter behöver försäkras

Kattkommando Syd är mycket tacksam för att så många stöttar oss genom att
vara försäkringsfadder, veterinärvårdsfadder eller IF-fadder. Det betyder att ett
antal KKS-katter är försäkrade och när en försäkrad katt blir sjuk, kostar det inte
KKS lika mycket som om katten vore oförsäkrad. Pengar sparas och särskilt om
veterinärvårdskostnaden blir hög.
Senare i år satsar vi på en kampanj för att få ännu fler KKS-katter försäkrade i
syfte att sänka våra kostnader. Och de pengar som frigörs kan användas till att
hjälpa fler katter. Förra året startade vi samarbete med försäkringsbolaget IF.
Försäkringen kostar mindre eftersom 15 djur kan ingå i en gruppförsäkring. Vi har
redan en del IF-faddrar. Om du vill bli IF-fadder till en katt, anmäl detta på inbetalningskortet där du kan välja att betala månadsvis eller årsvis.
Fina KKS-VYKORT

Nu finns nya vykort med 8 olika motiv. Alla motiven är katter som KKS räddat livet
på. På kortet finns kort text om varje kattöde. Beställ 10 blandade kort och ha till
hands när du behöver skicka en hälsning.
KKS-PRIS: 45 kr + porto

Smidigt att sms:a
Sms:a KKS100 till 72456 så skänker du 100 kr.
Sms:a KKS200 till 72456 så skänker du 200 kr.
Sms:a KKS300 till 72456 så skänker du 300 kr.
Sms:a KKS400 till 72456 så skänker du 400 kr.
Sms:a KKS500 till 72456 så skänker du 500 kr.
Pengarna går till veterinärvård och andra
kostnader för katterna.

Skänk en slant till Lörbykatterna
Vi behöver i första hand pengar till tandoperationer och kastrationer. Sätt in din
gåva på pg 76 25 30-4 eller swisha 123
228 81 65. Det går även bra att betala via
bilagans inbetalningskort.

Kan du ta hand om
någon Lörbykatt?
Kontakta Birgitta Axelsson, birgitta.a@kks.nu,
eller ring 073-83 11 897
om du är intresserad av
att hjälpa en katt från
Lörby.
Alpine

